Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Básica e Secundária Oliveira Júnior - S. João da Madeira
Circulo: Eleitoral de Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Considerando que o principal problema que encontramos é falta de informação ou
informação errada e desajustada, propomos a adopção de um conjunto de medidas, que
visem através de diversos meios de comunicação divulgar informação mais correcta e
pertinente.
Com estas medidas pretendemos atingir quer a população escolar quer a população em
geral, na medida em que o nosso país apresenta uma das mais elevadas taxas, a nivel
europeu, de infecção por HIV, assim como, por gravidez na adolescência.
Em conclusão, julgamos que as nossas propostas são importantes e exequíveis para a
sociedade.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Divulgação de informação sobre educação sexual através de meios de comunicação, como

por exemplo jornais, televisão, internet e rádio com a presença de personalidades de diversas
áreas, de modo a cativar os jovens e a população em geral.

2. Criação de um site onde a população pode colocar as suas dúvidas, através de um fórum, e
consultar informação genérica sobre o tema da educação sexual, recorrendo ou não ao
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anonimato. As dúvidas apresentadas serão respondidas, quer por especialistas da área da
saúde quer por participantes/visitantes.

3. Dinamização de palestras e/ou colóquios para esclarecimento de dúvidas, com carácter
informativo, a realizar semestralmente e destinadas aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino
básico.

